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Vöröskereszt Bázisiskolája

Szülői levél január

2016. január

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: békességet
és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.”
(Jer. 29,11)
Kedves Szülők!
Szeretettel köszöntjük Önöket az új esztendőben első levelünkkel.
Reméljük, hogy az ünnepek és a szünidő napjai minden család számára igazi
feltöltődést, kikapcsolódást, pihenést jelentettek a fáradozással teli decemberi
időszak után.

Örömmel emlékezünk vissza a decemberi karácsonyi istentiszteletünkre, amelyen
Önök közül jó néhányan velünk ünnepeltek. Jó volt látni gyermekeink szolgálatát
ezen a szép alkalmon.

Szeretnénk ismételten felhívni a szülők figyelmét arra, hogy iskolánk honlapján
(www.kevirefi.hu) naprakész információkat olvashatnak.

Januári programjaink:
Január 4. (hétfő): a szünet utáni első tanítási nap.
Január 16-án (szombaton) írják a nyolcadikos diákok a központi felvételi
vizsgát matematikából valamint magyar nyelv és irodalomból. Hordozzuk
imádságban gyermekeinket, hogy képesek legyenek legjobb tudásuk szerint
teljesíteni,
és
bekerülhessenek
az
általuk
választott
gimnáziumba,
szakközépiskolába.

Az első félévet január 22-én (pénteken) zárjuk.
A második félév kezdete: január 25. (hétfő).
Január 29-én (pénteken) a gyermekek megkapják a félévi értesítőket.
Ugyanezen a napon lesz az alsós farsang is. kérjük a kedves szülőket, hogy a
gyermekekkel maximum 2 kísérő érkezzen a hely miatt. Köszönjük
megértésüket.
Iskolánk a leendő 1. osztályosok számára felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre.

Az iskolába való jelentkezés határideje: március 12.
Jelentkezni a honlapról letölthető és a titkárságról is elvihető jelentkezési
lapokkal lehet.

Néhány februári programunkra szeretnénk felhívni a figyelmüket:
Februárban szülői értekezletek lesznek, Az értekezlet időpontjáról az
osztályfőnökök tájékoztatják Önöket.
Február 3-án lesz a kiváló tanulók fogadása.
Február 6-án lesz a Dorottya-napi intézményi bál. Szeretettel várjuk a kedves
szülőket.
Az iskola vezetősége február 12-én továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési
lapját a középiskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a győri
felvételi központnak. Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbtanuló gyermekeik
adatlapjának és jelentkezési lapjának pontos kitöltésével segítsék a munkánkat.

Szeretettel: a nevelőtestület
Túrkeve, 2016. január

Áldás, békesség!

